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Bevezetés

Jávor Pál (1902–1959) a magyar filmgyártás 
kezdeti szakaszának – ha úgy tetszik: első arany-
korának – ismert és közkedvelt sármőrje volt, s 
ezen kívül sokat foglalkoztatott, méltán népszerű 
színpadi színésze. Alakját a mai nemzedék már 
csak a megkopott kópiákról ismeri, hiszen a ba-
rátai által csak Palinak becézett, igen jóképű férfi 
fájdalmasan korán, 57 esztendős korában távo-
zott közülünk.

Az 1930–40-es évek sztárszínésze a XX. szá-
zad legelején látta meg a napvilágot Aradon, 
Jermann Pál néven. A város akkor még termé-
szetesen Magyarországhoz tartozott, így nem 
számított különlegességnek, hogy a tehetséges 
fiatalember később Budapesten próbált szeren-
csét, és ért el hatalmas sikereket. Ám ha valaki 
azt hiszi, hogy ezért nem kellett neki is komo-
lyan megküzdenie, hát súlyosan téved. Jávor Pál 
karrierje ugyanolyan nehézségekkel és kisebb-
nagyobb zökkenőkkel indult, mint bárki másé. 
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Feltehetőleg az élettől kapott sorozatos pofonok, 
és a kemény, dacos újrakezdések is szerepet ját-
szottak abban, hogy a színész mára igazi legenda 
lett. 1940-ben a pályája csúcsán álló művész a 
következő versikét írta a kezdeti idők megpró-
báltatásairól:

Aradról jöttem, kis kosárral,
Keserűséggel telt pohárral!

Pályaudvarokon háltam este,
Kíntól, nyomortól összeesve –…

Jávor Pál meglehetősen különös családba 
született, hiszen édesanyja a baba világrajövete-
lekor mindössze 17 esztendős volt, míg a pénz-
tárosként dolgozó édesapa, Jermann Pál az 53. 
évét taposta. Palika két másik fiútestvér, Imre és 
László mellett nőtt fel. Keresztlevelében – mi-
vel a szülők nem voltak még összeházasodva – a 
Spannenberger Pál Gusztáv Albert név szerepelt 
(anyja után), utána viszont Jermann lett, amikor 
pedig színésszé vált, Jávorra magyarosított a kor 
divatjának megfelelően. A fiúk korán elvesztették 
idős édesapjukat, s a család nehéz anyagi helyzet-
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be került. Mégis tisztességben nőttek fel, mind-
annyian elvégezték az iskolát, amikor viszont pá-
lyaválasztásra került a sor, Jávornál előbukott a 
filmekből is jól ismert, konok, vad természete. Az 
anyja azt szerette volna, ha vasutas lesz, a fiatal-
ember azonban már ekkor is a színpadi deszkák 
és a filmvászon után vágyott. Az I. világháború 
idején megszökött otthonról, és 12-13 éves gye-
rekként a fronton vállalt postaszolgálatot. Csak 
kilenc hónap múltán tűnt fel az illetékeseknek, 
akik gyorsan haza is szállították a túlságosan me-
rész kamaszt.

1918-ban a még mindig igen fiatal Jermann 
Pál az Aradi Hírlap újságíró-gyakornoka lett. Ri-
portokat, tudósításokat írt, s már ennek ürügyén 
is sokszor járt a helyi színházban. Kedvelte a vi-
szonylag új találmánynak számító mozit is, szinte 
állandó vendégnek számított az Apollóban és az 
Urániában. Megbűvölten nézte a külföldi néma-
filmeket, és arról álmodozott, hogy egyszer ő is 
ünnepelt sztár lesz. De nem Romániában. 1919-
ben ugyanis szándékosan kiutasíttatta magát az 
országból, lényegében azért az ingyenes vasúti 
jegyért, amelyet az állam biztosított a nemkívá-
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natos személyeknek. Jávor tehát otthagyta Ara-
dot, amely nemsokára amúgy is (egész Erdéllyel 
egyetemben) véglegesen keleti szomszédunkhoz 
került. A fiatalember már ekkor sokkal távolabb-
ra nézett. Dániába akart menni, ott akart színész-
szé, sőt filmcsillaggá válni, Kőbányánál azonban 
leszállították a vonatról, mondván, megszűnt az 
ingyenjegye érvényessége. Jávor tehát megérke-
zett Budapestre, pénz nélkül, lakás nélkül, isme-
rősök nélkül, ám mégsem esett kétségbe. Szinte 
véletlenül talált rá az Országos Színművészeti 
Akadémia épületére, ahol aznap éppen felvételit 
tartottak. A határozott, jóképű, energiával teli fi-
atalember pedig kapva-kapott az alkalmon. Vá-
sárolt egy Petőfi-kötetet, nagy-nagy izgalommal 
elszavalt egy költeményt a vizsgáztatók előtt, s 
félóra múlva már fel is vették színinövendéknek.

Az álomszerű kezdést azonban rémálomszerű 
folytatás követte. A sztárjelölt ugyanis (aki 1920-
ban változtatta a nevét Jávorra) hol a Nemzeti 
Színházban, hol pedig pályaudvarokon és pado-
kon töltötte az éjszakáit. A tanárai kedvelték, néha 
ösztöndíjak révén egy kevés pénzhez is hozzáju-
tott, összességében véve azonban Budapest az 
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első években sok keserves csalódást hozott szá-
mára. 1922-ben viszont megfordulni látszott a 
szerencséje. Összeismerkedett Csortos Gyulával, 
aki éppen fiatalokat toborzott az újonnan induló 
Renaissance Színháznak (ez a mai Thália), s a ki-
választottak közé Jávor is bekerült. Elsőként Pollyt, 
a zenebohócot kellett alakítania egy orosz író 
színművében, s a fiatalembert már ez az aprócs-
ka szerep is rendkívül boldoggá tette. Rendszeres 
fizetéshez jutott, ágyrajáró lett egy Krisztina körúti 
házban, vagyis sikerült viszonylag nyugodt körül-
ményeket teremtenie a pályafutása folytatásához.

Jávor felfedezője, Csortos Gyula (1883–1945) 
nagy tehetségű színész, ám komor, mogorva és 
távolságtartó ember volt. Szinte mindenkinek ju-
tott tőle egy-két rossz szó, folytonos kötekedéseivel 
kiváltotta környezete ellenszenvét. Egy alkalom-
mal például rákot rendelt egy vendéglőben, ám a 
pincér által kihozott, pirosra főtt állatnak csupán 
egyetlen ollója volt. Amikor a művész megkérdez-
te, mi ennek az oka, a pincér így válaszolt:

 – Tetszik tudni, mi élő állattal dolgozunk. Amíg 
a sorukra várnak, összevesznek, verekednek, s ez 
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valószínűleg egy olyan példány lehet, amely alul-
maradt a küzdelemben.

 – Tudja mit? – szólt mérgesen Csortos. – Akkor 
ezt most vigye vissza, és hozza ide nekem a győztes 
rákot az összes ollójával!

Jávor Pál számára az első színházi szerződés 
nem sok örömöt okozott. Az intézmény csak ve-
getált, alig termelt hasznot, Bárdos Artur igazga-
tó pedig legfeljebb pár mondatos epizódszerepe-
ket osztott a fiatal tehetségre. 1923 végén aztán 
kapott egy komolyabb feladatot is, A csodaszar-
vas című belga darabban nyílt lehetősége az igazi 
bemutatkozásra. Jávor azonban csalódást oko-
zott, a kritika és a közönség inkább Törzs Jenő, 
Tőkés Anna és Makláry Zoltán játékától volt 
elragadtatva, az aradi fiatalember szinte észre-
vétlen maradt mellettük a deszkákon. Szakma-
ilag egy helyben toporgott, továbbra is éhezett, 
s csak ritkán adódtak számára lelkesítő pillana-
tok. Ezek közé tartozott például az, amikor Mó-
ricz Zsigmond egy kritikájában megdicsérte őt, 
mint a „gazdag paraszt” jeles megformálóját. 
Jávor azonban főszerepekre vágyott, kiemelt bá-
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násmódra, ezért 1924-ben otthagyta a fővárost, 
és Székesfehérvárra ment a szebb jövő reményé-
ben. Valószínűleg nem sejtette, hogy pályafutása 
újabb mélypontját fogja átélni vidéken.


